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LA DIGITALITZACIÓ



Factsheet 1. General recommendations for digitising the photographic heritage, by 
Carles Mitjà and Beatriz Martínez.

Factsheet 2. Practical recommendations for digitising the photographic heritage, by Bruno 
Vandermeulen.

Guide. Input profiling with a colourchecker, by Bruno Vandermeulen.

http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/117/documents



Gestió del projecte de digitalització

És imprescindible comptar amb un protocol de treball per complir amb els objectius de 
qualitat i per assolir un alt nivell d’eficiència en el treball. La gestió d’un projecte de 
digitalització requereix d’una metodologia precisa i d’uns recursos informatius que en 
permetin el seguiment i la valoració.



Control de qualitat

Els controls de qualitat a la finalització dels treballs es poden fer a partir de les metadades
tècniques que permeten valorar la informació referent a la captura i al processat i també
permeten una valoració sobre la preservació dels fitxers.

<ANZI/NISO Z39.87>

Main metadata related to digital file

ObjectIdentifier

FileSize

FormatDesignation

formatName 

formatVersion 

Compression 

compressionSchemecompressionScheme

compressionRatio 

Image metadata

BasicImageCharacteristics 

imageWidth 

imageHeight

colorSpace

ColorProfile

ImageColorEncoding

bitsPerSample

bitsPerSampleUnit samplesPerPixel 

Image capture metadata

SourceInformation

GeneralCaptureInformation 

dateTimeCreated 

imageProducer

captureDevice 

ScannerCapture

scannerManufacturer 

ScannerModel

ScanningSystemSoftware

DigitalCameraCapture

digitalCameraManufacturer

DigitalCameraModel Sensor

Each partner should sent 4 master files 
from which embedded technical metadata 
were analyzed using ANSI/NIZO Z39.87 
scheme. 

These metadata inform about the technical 
characteristics for digitisation. 



METADADES

Lukas Rosenthaler. Digital image processing. En: Focal Encyclopedia (2007)



ESTRUCTURACIÓ I INTEROPERABILITAT

Estructuració i organització de contenidors de metadades en els formats JPEG i TIFF. 

Guidelines for Handling Image Metadata. Metadata Working Group, 2010

- Microsoft, Apple, Adobe, Canon, Nokia, Sony -

Drets d’autor: Exif Copyright – IPTC CopyrightNotice – XMP (dc:rights)

Descripció: ImageDescription – IPTC Caption – XMP (dc:description).

Data original: Exif DateTimeOriginal – IPTC DateCreated – XMP (photoshop:DateCreated)

Autor: Exif Artist  – IPTC By-line – XMP (dc:creator)





WEB SEMÁNTICA

WIKIPEDIA. Arquitectura tecnológica de la Web Semántica 



La publicació – informació estructurada

Per a compartir catàlegs en línia o publicar dades en altres sistemes és
imprescindible comptar amb informació ben estructurada, sistematitzada i
en base als estàndards. Tot això al marge de la tecnologia emprada.
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http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/117/documents



Mapping - Tècniques





Visualització al portal Europeana



L’ús AAT en els descriptors temàtics – ATHENA PLUS

http://vocab.getty.edu/aat/







http://www.girona.cat/sgdap/cat/CRDI_Cronologies/angles/index.html



http://www.girona.cat/sgdap/cat/exposicions.php


